
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 5 maart 2014

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. 
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

6 maart: 
Informatiebijeenkomst over 

bouwplan Nijverheidsweg

Gemeente Heemstede
zoekt leden en/of

voorzitter commissie
voor bezwaarschriften.

Interesse? Kijk op
www.werkenbijheemstede.nl

Debatavond met lijsttrekkers
Maandag 10 maart vanaf 19.30 uur
Op maandagavond 10 maart organiseert 
de gemeente een lijsttrekkersdebat. Onder 
leiding van ‘debatgoeroe’ Peter van der Geer 
gaan de lijsttrekkers van VVD, D66, CDA, 
PvdA, HBB en GroenLinks met elkaar in debat 
over hete hangijzers in Heemstede. Iedereen, 
zwevende kiezers of kiezers die hun keus al 
hebben gemaakt, is van harte welkom op 
deze debatavond. Ontvangst vanaf 19.30 uur, 
aanvang 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis.

Programma
Het debat verloopt in zes rondes. In elke ronde 
wordt gediscussieerd over een bepaald onderwerp. 
Die onderwerpen, ingebracht door de politieke 
partijen, zijn: grotere Vomar aan de Binnenweg; 

duurzaamheid; 
bezuinigingen en 
voorzieningen; 
Manpadslaangebied; 
bibliotheek; burger, overheid en betutteling. 
Uiteraard is er ook ruimte voor het publiek 
om vragen te stellen. Burgemeester Marianne 
Heeremans opent en sluit de debatavond. 
Gedurende de avond wordt er livemuziek gespeeld 
door ’the brand new oldtimers’.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
voor deze debatavond, 

vooraf aanmelden is niet nodig.

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’ 
Op woensdag 26 maart van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 
een positief opvoeden workshop ‘leren 
luisteren’. De interactieve workshop is voor 
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 
jaar en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 
in Heemstede. Tijdens de workshop wordt 
ingegaan op hoe je als ouders kan omgaan 
met lastig gedrag zoals niet luisteren? Hoe 
stel je grenzen en leer je kinderen om op een 
positieve manier mee te werken.

Inloopochtend burgemeester 
7 maart
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 7 maart 2014 van 
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Op 9 maart wordt een nieuw model reisdocument 
ingevoerd en gaat de geldigheid van paspoorten 
en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar 
en ouder van 5 jaar naar 10 jaar. In verband met 
deze wijzigingen is het niet mogelijk om op 6 en 
7 maart een regulier reisdocument aan te vragen. 

Houd in de periode na 9 maart rekening met 
extra drukte rondom de aanvraag van een nieuw 
reisdocument. Het afhalen van aangevraagde 
documenten is tijdens deze dagen gewoon 
mogelijk.

Aanvragen reisdocumenten niet 
mogelijk op 6 en 7 maart

Heeft u interesse 
in deze workshop? 
Schrijf u dan in via 
www.cjgheemstede.
nl. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze 
workshop. 
Wilt u meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden? Kijk op www.positiefopvoeden.nl.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipperweg 33 t/m 39 de tijdelijke woonfunctie 

voor 4 appartementen omzetten naar een 
permanente woonfunctie wabonummer 10252, 
ontvangen 14 februari 2014. 

- Glipperdreef 199B het kappen van 3 bomen en 1 
boom inkorten wabonummer 10264, ontvangen 
14 februari 2014. 

- Binnenweg 16 het wijzigen van reclame 
wabonummer 10322, ontvangen 19 februari 
2014. 

- Reggelaan 31 het uitbreiden van een woonhuis 
en kappen van 1 naaldboom wabonummer 
10328, ontvangen 18 februari 2014. 

- Laan van Dicklaan 3 het omwisselen van 
raamkozijn en deurkozijn wabonummer 10363, 
ontvangen 20 februari 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Reggelaan 3 het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 9702, 
verzonden 28 februari 2014. 

- Cruquiusweg 25 het wijzigen van gevels en 
verbouwen bedrijfspand wabonummer 9622, 
verzonden 25 februari 2014. 

- Zandvoortselaan 8 het plaatsen van een trap 
voor de bovenwoning wabonummer 9913, 
verzonden 28 februari 2014. 

- Marisplein 7 het wijzigen van de voorgevel 
wabonummer 9434, verzonden 28 februari 2014. 

- Binnenweg 93-95 het wijzigen van de gevel van 
het kantoor wabonummer 9843, verzonden 28 
februari 2014. 

- Marisplein 7 het verhogen van de nok 
wabonummer 9427, verzonden 28 februari 2014.

- Lorentzlaan 34 en Zeekoetpad het kappen van 
1 populier wabonummer 10240, verzonden 3 
maart 2014.

- Kees van Lentsingel 8 het kappen van 2 eiken 

wabonummer 9423, verzonden 3 maart 2014. 
- Sportparklaan 25A het kappen van 1 berk 

wabonummer 10055, verzonden 3 maart 2014. 
- Van Merlenlaan 28 het kappen van 1 eik 

wabonummer 9701, verzonden 3 maart 2014.
- Zandvoortselaan 4 het kappen van 1 esdoorn 

wabonummer 10161, verzonden 3 maart 2014.
- H.W. Mesdaglaan 11 het kappen van 1 spar 

wabonummer 9760, verzonden 3 maart 2014. 
- Zandvoorter Allee 21 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 9842, verzonden 3 maart 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Lindenlaan 67 het verhogen van het dak, het 

maken van een erker en uitbreiden woonhuis 
wabonummer 10228, ontvangen 12 februari 
2014. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op woensdag 12 maart 2014 om 
20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Let op: de raadscommissie Ruimte vergadert 
deze maand op woensdagavond in plaats van 
donderdagavond.
NB: De vergaderingen van de raadscommissies 
Samenleving en Middelen komen in de maand 
maart te vervallen.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Ruimte 12 maart 2014
- Spreekrecht burgers
- Afhandeling bezwaarschriften 

verkeersregelinstallatie (VRI) Heemsteedse Dreef 
- Postlaan - Van den Eijndekade (B-stuk)

- Huisvesting jongeren met licht verstandelijke 

beperking (B-stuk)
- Ir. Lelylaan 6 (oude slot), omgevingsvergunning 

voor berging en kappen bomen (B-stuk)
- Start inspraak Project Thorbeckelaan e.o. (B-stuk)
- Bekendmaking voorbereiding en 

uitgangspunten herzieningen bestemmingsplan 
‘Woonwijken Noordoost’ (C-stuk o.v.v. D66)

- Aanpassen fietsstraat Station Heemstede
- Overzicht bouwprojecten 
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle 
stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal 
van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl. 

Informatiebijeenkomst over bouwplan 
Nijverheidsweg 3 
Donderdag 6 maart vanaf 20.00 uur

www.ag-architecten.nl13-02-20141598WOHE 073d artist impressies  fotomontageswoongroep 'de Rode Beuk' www.ag-architecten.nl13-02-20141598WOHE 08STUDIE BEUKHAAG / begroeing wand bergingen en kleurstudiewoongroep 'de Rode Beuk' - - - 12-02-20141598WOHE 01PRIJSVRAAGONTWERP EN SITUATIEwoongroep 'de Rode Beuk'

www.ag-architecten.nl13-02-20141598WOHE 01PRIJSVRAAGONTWERP EN SITUATIEwoongroep 'de Rode Beuk' - - - 13-02-20141598WOHE 02uitwerking rode baksteen 'link met villa'woongroep 'de Rode Beuk'

Woningcorporatie Pré Wonen en Stichting 
Woongroep Heemstede willen aan de 
Nijverheidsweg 3 een woning bouwen voor 
8 jongeren met een licht verstandelijke 
beperking. Op dit adres (naast de watertoren) 
staat nu een leegstaande oude monteurswoning 
van het vroegere gasbedrijf. De gemeente wil 
(ook financieel) meewerken aan dit bouwplan. 
Op donderdag 6 maart is er vanaf 20.00 uur een 
informatiebijeenkomst voor omwonenden en 
overige geïnteresseerden. De bijeenkomst vindt 
plaats in de zaal ‘Topzicht’ (de zolder van het 
oude deel van het raadhuis).

De architect en de projectontwikkelaar van Pré 
Wonen lichten deze avond het bouwplan toe. Een 

afvaardiging van de Stichting Woongroep Heemstede 
geeft een toelichting op de doelgroep van het te 
realiseren huis. Ook is er een medewerker van de 
gemeente aanwezig die informatie kan geven over de 
nog te starten procedure die de bouw van het plan 
mogelijk kan maken.

Verdere procedure
Op woensdag 12 maart vergadert de commissie 
Ruimte over de financiële bijdrage van de gemeente 
aan het bouwplan. Wilt u inspreken? Meld dit dan 
vooraf per e-mail via raadsgriffier@heemstede.nl of 
telefonisch via (023) 548 56 46. Als de commissie 
Ruimte instemt met het plan, start daarna de 
officiële procedure zodra Pré Wonen de benodigde 
omgevingsvergunning aanvraagt.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij de 
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. 
Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via www.
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop het 
besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 
Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien van naam 
en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt met DigiD 
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via www.loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift moet zo 
mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang kan 
voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.




